sestanek delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma (PRT) dne 31. 3. 2008

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
2. sestanka delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma

v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 31. marca 2008 z začetkom ob 18. uri v Vili Noblesa v Drobočovniku pri
Mostu na Soči.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Milan BERLOT ter člana Aleš BREZAVŠČEK in Andrej COSTANTINI;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS) in Lucijan REJEC (predsednik RD Tolmin).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije članov delovne skupine. Sestanek je sklepčen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red:
Analiza sejmov (Salzburg, Celovec).
Izdelava promocijskega filma.
Diplomatski ribolov.
Promocijska brošura SLOVENIJA – MUHARSKI RAJ V EVROPI.
Razglasitev rezultatov muharskega vezalskega natečaja.
Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

Ad 1
Analiza sejmov (Salzburg, Celovec).
Sejem Lov in ribolov, ki je bil v Salzburgu, je bil dobro izhodišče za nastop na sejmu v Celovcu. Ogled
sejma v Salzburgu nam je dal iztočnico, kako se pripraviti za sodelovanje na sejmu Lova in ribolova v
Celovcu, kjer smo se predstavili skupaj z Zavodom za ribištvo Slovenije in Podjunskim ribiškim klubom.
Ugotovitev je bila enotna in sicer, da smo se na sejmih dobro predstavili ter, da je bil obisk na naši
stojnici zelo velik. Na naslednjih sejmih bi bilo potrebno dopolniti še s kakim filmom na temo Ribolov v
Sloveniji.
sklep 1:

RZS bo nadaljevala z nastopi. K sodelovanju se povabi še zainteresirane gostince in vinarje.
Nastopiti je treba še na drugih sejmih predvsem v tujini.

sklep 2:

Predsednik RZS Borut Jerše pripravi poročili za oba sejma.
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Ad 2
Izdelava promocijskega filma.
Andrej Costantini je predstavil izhodišča in rezultate pogovorov glede izdelave promocijskega filma.
Video pro, d.o.o. ima veliko že izdelanega materiala za izdelavo filma, nekaj pa bi bilo treba še posneti.
Za izdelavo filma je zainteresirana tudi RD Tolmin, ki bo tudi finančno podprla. Film, ki bo predstavljal
ribolov na Soči in Idrijci naj bi bil kot pilotni projekt za nadaljnje filme, ki bi jih posneli še na drugih rekah
in jezerih po celi Sloveniji. Seveda bomo iskali še druge ponudnike za te storitve.
sklep 3:

Pristopi se k izdelavi filma. Čim prej naj se posname še manjkajoče posnetke. Zadolžen:
Andrej Costantini.

Ad 3
Diplomatski ribolov.
Skupaj z RD Tolmin in županom Občine Tolmin organiziramo ribolov za diplomate. Določi se termin in
sicer konec maja, ali v začetku junija. Tako RD, kot tudi župan se s predlogo strinjajo. Predsednik RZS
Borut Jerše še uskladi termin z Vlado RS.
sklep 4:

Ko bo določen termin se takoj izdela natančen program diplomatskega ribolova, tudi
alternativni za spremljajoče udeležence. Zadolženi: Costantini, Brezavšček in Berlot. Ribolov
bo na reki Soči.

Ad 4
Promocijska brošura SLOVENIJA – MUHARSKI RAJ V EVROPI.
Brošura Ribolov v slovenskih rekah in jezerih je doživela velik odziv v javnosti. To se je pokazalo tudi na
sejmih, kjer je takoj pošla. Takoj je treba pristopiti k izdelavi nove brošure Muharjenje na slovenskem.
Tudi pri tem projektu bo nujno vključiti oz. se dogovoriti za enak način sodelovanja kot pri predhodni s
STO. Poiskati tudi sponzorje, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje.
sklep 5:

Pristopi se k izdelavi nove brošure na podoben način,kot je bila predhodna. S STO, oz.
njegovim direktorjem se dogovarja predsednik Borut Jerše, za sponzorje pa so zadolženi
člani delovne skupine.

Ad 5
Razglasitev rezultatov muharskega vezalskega natečaja.
Predsednik Borut Jerše je seznanil vse prisotne o natečaju za vezalce muh, ki je že končan, proglasitev
rezultatov pa še ni bila izvedena. Predlaga, da bi to naredili v sklopu ribolova na območju RD Tolmin.
Vsi so se s predlogom strinjali.
sklep 6:

Skupaj z RD Tolmin organiziramo razglasitev rezultatov vezalcev muh. Za primerno lokacijo,
ki vključuje tudi gostinsko ponudbo, je zadolžen Milan Berlot.
2/3

sestanek delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma (PRT) dne 31. 3. 2008

Ad 6
Razno.
Pod razno ni bilo vprašanj.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 21. uri.
Deskle, dne 17. 4. 2008
Zabeležil:
Milan BERLOT

Predsednik delovne skupine:
Milan BERLOT, l.r.
(e- potrditev čistopisa: 29. 04. 2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani delovne skupine,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo E-pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 22. 5. 2008.

3/3

